Je bondgenoot na een verkeersongeval

Slachtoffer en veroorzaker vinden elkaar opnieuw in hun strijd voor een veiliger verkeer
Op maandag 23 februari 2015 vertellen twee jonge vrienden voor de allereerste keer over hun
verkeersongeval. Het ongeval maakte in één seconde van de ene een veroorzaker, van de andere
een slachtoffer. Plots leidden ze twee totaal verschillende levens, elk met hun eigen verdriet en
zorgen. Na een turbulent jaar kiezen ze ervoor om samen hun verhaal te vertellen in scholen. In
aanwezigheid van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Ben Weyts, vertellen ze jongeren
over de zware gevolgen van drinken en rijden. Voor alle partijen.

Wat?
 Getuigenis van een verkeersslachtoffer en veroorzaker voor alle zesdejaars van het College
Paters Jozefieten te Melle
Van 14u45 tot 16u00
Gelieve 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn, na aanvang wordt niemand meer
toegelaten.
 Persmoment met de twee getuigen, Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts
en Rondpunt vzw.
Van 16u00 tot 16u10
Het officiële persbericht, met citaten, is op maandag 23/02/2015 vanaf 14u00 beschikbaar via:
www.rondpunt.be/pers. Foto’s worden toegevoegd om 17u00.

Embargo
Rondpunt vraagt om ten vroegste na het plaatsvinden van de getuigenis en het persmoment te
communiceren, dus vanaf maandag 23 februari 2015 om 16u30.

Wanneer?
Maandag 23 februari 2015 om 14u45

Waar?
College Paters Jozefieten Melle
Brusselsesteenweg 459
9090 Melle
Aanmelden aan het secretariaat
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Je bondgenoot na een verkeersongeval

Contact
Sofie Hoenkamp
Woordvoerder Rondpunt vzw
Tel: 03 205 74 80
GSM: 0485 20 45 44

Organisator
Vzw Rondpunt
Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen
www.rondpunt.be
Rondpunt ijvert voor een goede opvang van alle verkeersslachtoffers in Vlaanderen. Ze richt zich
tot alle direct en indirect betrokkenen bij verkeersongevallen: slachtoffers, veroorzakers,
naasten, nabestaanden, hulpverleners, werkgevers … Vertrekkende vanuit de ernstige gevolgen
van een verkeersongeval, sensibiliseert Rondpunt het grote publiek tot veilig gedrag in het
verkeer en roept ze op tot solidariteit met verkeersslachtoffers. Rondpunt werkt altijd samen,
nooit alleen.
Aanbod Getuigen onderweg:
Met Getuigen onderweg komt een verkeersslachtoffer, nabestaande of veroorzaker leerlingen
van de derde graad secundair onderwijs vertellen over zijn ongeval en de gevolgen. Getuigen
onderweg wil de impact van een verkeersongeval zichtbaar maken, om zo het verkeersgedrag
van jongeren positief te beïnvloeden.
www.rondpunt.be/getuigenonderweg
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